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 ىـ41/4/4111املوضوع  ىذا عن خنطب أن يينستح لن

  اً يَ وِ قَ  اً ينَ ا دِ لنَ  عَ رَ ي شَ الذِ  للِ  دُ مْ , الَْ  حيمِ الر   الرمحنِ  , ميَ الَ العَ  ب  رَ  للِ  دُ مْ الَْ 
,  الِ مَ عْ الَ  مِ وَ قْـ أَ ا بِ نَ رَ مَ أَ وَ  القِ خْ الَ  نِ سَ حْ أَ بِ  اانَ ب  رَ , وَ  اً يمَ قِ تَ سْ مُ  اً اطَ رَ صِ  وِ لِ ضْ فَ ا بِ انَ دَ ىَ وَ 
 . اً نَ اطِ بَ وَ  اً رَ اىِ ظَ وَ  اً رَ آخِ وَ  لً و  أَ  دُ مْ الَْ و ل  لِ فَ 

 وُ ي  فِ صَ وَ  وُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  اً دَ م  مَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  وُ لَ  يكَ رِ ل شَ  هُ دَ حْ وَ   اللُ ل  ِِ  وَ لَ  ِِ ل  أَ  دُ هَ شْ أَ 
ََ ِف  انَ ي كَ الذِ ,  وُ يلُ لِ خَ وَ  ََِ ِف  ي  رِ شَ بَ الْ  الِ مَ الكَ  ةِ ايَ    وُ ب  رَ  وُ لَ  الَ  قَ حّت   , وِ ونِ ؤُ شُ  يعِ  

ن مَ وَ  وِ ابِ حَ صْ ى أَ لَ عَ وَ  وِ يْ لَ عَ َوَسل َم  ى اللُ ل  َعِظيٍم( صَ  ُخُلقٍ  َلَعَلى )َوِِن كَ  وُ انَ حَ بْ سُ 
 ين .الد   مِ وْ ِىل يَـ  وِ يِ دْ ى بَِ دَ تَ اىْ 

 , ابِ اآلدَ  لِ مَ كْ أَ بِ  اءَ جَ  يناً دِ  َلُكمْ  ن  وا أَ مُ لَ واعْ  , اللِ  ادَ بَ عِ  وا اللَ قُ اتـ  فَ  :َدَ عَ اَب َ مَ أَ 
 عَ مَ  وْ أَ  , وقِ قُ الُْ  مُ ظَ عْ أَ  وُ ق  ي حَ الذِ  يمِ ظِ العَ  ب  الرَ  عَ مَ  َأَكانَ  واءٌ سَ  ! لِ اَل الِ  لِ َْ أَ وَ 

 َ. وِ سِ فْ نَـ  ْيَ بَـ وَ  انِ سَ نْ الِ  ْيَ ا بَـ يمَ فِ  وْ أَ  , اسِ الن  

 بَابُ ]:  وِ يحِ حِ ف صَ  اللُ  وُ مِحَ رَ  ي  ارِ خَ البُ  اِلَمامُ  الَ قَ  :َفيَاللَإَةَ وَ خَ اَالَإهَ ي َ أَ 
 َوقَاَلتْ   ! ُمْسَتْكِبٌ  َول ُمْسَتْحيٍ  اْلِعْلمَ  يـَتَـَعل مُ  : ل ُُمَاِىدٌ  َوَقالَ  [اْلِعْلمِ  ِف  اْلََياءِ 

 َأنْ  اْلََياءُ  ن  َيْنَـْعهُ  لَْ  ْنَاارِ الَ  ِنَساءُ  الن َساءُ  نِْعمَ  رضي الل عنها : َعاِئَشةُ 
 ا.ىـ. الد ينِ  ِف  يـَتَـَفق ْهنَ 
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, َوَلْوَل ُوُجوُب َنْشِر  يوا فِ نَ مْ ل  كَ ا تَ مَ  ةُ اس  مَ الْ  ةُ اجَ الَْ ل وْ لَ  رٍ مْ ن أَ عَ  مَ وْ يَـ ا الْ نَ تَـ بَ طْ خُ  ن  ِِ وَ 
ن مِ  انُ سَ نْ الِ  لُ جَ يَْ وَ  ,و نْ ا مِ يَ حْ تَ سْ يُ  رٌ مْ أَ  -ِف الوِاِقِع  – وُ ن  لَ  الِعْلِم َما أََفْضَنا ِفيو ,

ُ بَـ نُـ وَ  اللَ  يُ عِ تَ سْ نَ فَـ  وُ نْ مِ  د  بُ  ل وُ ن  ِلَ  نْ كِ لَ , وَ  التـ َعُرِض َلو  !!!  وُ ابَ آدَ  حُ ض  وَ نُـ وَ  وُ امَ كَ حْ أَ  ي 

 . ةِ اجَ الَْ  اءِ ضَ قَ  ابُ : آدَ  وَ ىُ  مِ وْ اليَـ  ةِ بَ طْ خُ وع َ ضُ وْ مَ  ن  ِِ 

 يُ بِ الكَ  وُ اجُ تَ يَْ  وُ ن  لَ  , وعِ ضُ وْ مَ ا الْ ذَ ىَ  ةِ فَ رِ عْ مَ لِ  ةٌ اس  مَ  ةَ اجَ الَْ  ن  ِِ :ََونَ مَ لَإسَ اَالمَ هَ ي َ أَ 
! َبْل ... ِِن ُو  ةُ أَ رَ مَ الْ وَ  لُ جُ الر   وُ اجُ تَ يَْ وَ ,  يُ قِ الفَ وَ  ِن  غَ الْ وَ  , ورُ مُ أْ مَ الْ وَ  يُ مِ الَ وَ ,  يُ غِ الا  وَ 

 اَلم !يـَتَـَعل ُق بِالا الِة الِِت ِىَي َعُموُد اِلسْ 

 ئَ زِ هْ تَـ سْ يَ  نْ أَ  نْ مِ  اً فَ وْ خَ  وْ أَ  , لُ جِ يُْ  وُ ن  أَ  ةِ ج  ِبُ  يوِ فِ  المَ الكَ  كَ رُ تْـ نَـ  نْ ا أَ نَ لَ  سَ يْ لَ فَـ  كَ لِ ذَ لِ وَ 
 ! الُ ه  الُْ وَ  اءُ هَ فَ ا الس  نَ بِ 

 ورٍ مُ أُ  نْ عَ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ِب  الن   ونَ لُ أَ سْ يَ  مْ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةُ ابَ حَ الاَ  انَ كَ   دْ قَ وَ 
 . مْ هِ يْ لَ عَ  رْ كِ نْ يُـ  لَْ وَ  , دّ شَ أَ  لْ بَ  هِ ذِ ىَ  لِ ثْ مِ 

َجاَءْت أُم   : قَاَلتْ  أَنـ َهاا هَ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ أُم  َسَلَمَة رَ  َعنْ  ْيِ يحَ حِ  الا  ِف  تَ بَ ثَـ  دْ قَ فَـ 
فـََقاَلْت : يَا َرُسوَل الل ِو  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ِىَل َرُسوِل الل وِ ُسَلْيٍم اْمرَأَُة َأِب طَْلَحَة 

َال ح قَ ,  يإيَمإن  ت ح  َُْسٍل َِذا ِىَي اْحتَـَلَمْت  إن َالل ه َالَي س  , فـََهْل َعَلى اْلَمْرأَِة ِمْن 
 نـََعْم , َِذا رََأِت اْلَماَء () مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ ؟ فـََقاَل َرُسوُل الل ِو 

زاِل املِن  نْ ْن ِِ َك مِ لِ ُب ذَ حَ اْ ايَ مَ ِمِو , وَ وْ  نَـ ائُم ِف اُه الن  رَ ايَـ َو مَ : ىُ  ُىَنا المِ تِ حْ اِل  َوَمْعَن 
َها ِمَن الس َؤاِل َعْن َىَذا ِل واملرأَِة جُ َن الر  وُن مِ كُ يَ وَ  ! !!! فـََلْم َتْسَتِح َرِضَي اللُ َعنـْ

 ُسَؤاََلَا ! مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ ا الن ِب  اَلْمِر اْلُمْحرِج , وِلَْ يـُْنِكْر َعَليـْهَ 
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 ِف  ونَ كُ يَ  نْ ا أَ م  و ِِ لُ ل يَْ  وُ ن  إِ فَ  وِ تِ اجَ حَ  اءَ ضَ قَ  ادَ رَ ا أَ ذَ ِِ  انَ سَ نْ الِ  ن  ِِ  :َونَ مَ لَإسَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
َ. وُ ا  تَُ  ابٌ ا آدَ مَ هُ نْـ مِ  ل  كُ لِ , وَ  اءِ ضَ و الفَ أَ  انِ يَ نْـ بُـ الْ 
 :  اِل الت  كَ فَ  انِ يَ نْـ بُـ  الْ ِف  ابُ اآلدَ  ام  أَ فَ 

 ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِّن   الل ُهم   , الل و ِبْسمِ ] : ولُ قُ يَـ  وُ ن  إِ فَ  الءِ الَْ  ولَ خُ دُ  ءُ رْ مَ الْ  ادَ رَ ا أَ ذَ ِِ 
 َلى املِْرحاضِ عَ  سَ لَ ا جَ ذَ ِِ  ُث  ,  لِلد ُخولِ  اْلُيْسَرى وُ لَ جْ رِ  مُ د  قُ يُـ  , ُث   [َواْلََباِئثِ  اْلُُبثِ 

 !ا هَ تَـ هَ جِ  فُ الِ يَُ  لْ بَ  , اىَ رْ بِ دْ تَ سْ ل يَ وَ  ةَ لَ بْـ قِ الْ  لِ بِ قْ تَـ سْ ال يَ فَ 
 َمرَاِحيضُ  وُ ج  وَ تُـ فَـ ِعْنَد بَِناِء البـُُيوِت ,  ةِ لَ أَ سْ مَ الْ  هِ ذِ ىل ىَ ِِ  اهُ بَ تِ ي النْ غِ بَ نْ يَـ  كَ لِ ذَ لِ وَ  

ََ ِِ  اتِ امَ م  الَْ   . ةِ لَ بْـ قِ الْ  ْيِ ىل 
 نْ إِ , فَ  لِ وْ بَـ الْ  اذِ ذَ رَ  رِ ايُ طَ ن تَ مِ  انُ سَ نْ الِ  رَ ذَ يَْ  نْ أَ  :َابَإنَاآلدَ مَإ:َوَ َونَ مَ لَإسَ مَ الَ َاهَ ي َ أَ 

ن  مِ  لِ وْ بَـ ن الْ مِ  هِ ز  نَـ التـ   كَ رْ تَـ  ن  لَ , و ِفي نْ اوَ هَ تَـ ل يَـ وَ  وُ لْ سِ غْ يَـ لْ فَـ  َشْيٌء ِمْن ِذِلكَ  لَ اَ حَ 
 ى اللُ ل  صَ  اَلل وِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ ُىرَيـْرَ  َأِب  فـََعنْ  , وبِ نُ الذ   رِ ائِ بَ كَ 
اَرُقْطِن   َرَواهُ  (ِمْنوُ  اَْلَقْبِ  َعَذابِ  َعام ةَ  فَِإن  , اَْلبَـْولِ  ِمنْ  ِاْستَـْنزُِىوا) مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ   اَلد 
 اّن  بَ لْ الَ  وُ حَ ح  صَ وَ 
ا ّن َ ِِ , وَ  وِ ينِ مِ يَ بِ  ْستَـْنِجيل يَ وَ  , ولُ بُ يَـ  وَ ىُ وَ  وِ ينِ مِ يَ بِ  هُ رَ كَ ذَ  س  ل يََ  نْ أَ :ََابَإنَاآلدَ مَإوَ 
 اءِ مَ الْ  ب   صَ  ِف َن مْ اليُ  دِ اليَ بِ  ةِ انَ عَ تِ السْ بِ  سَ أْ ول بَ ,  ف اِلْسِتْنَجاء ارَ سَ اليَ  دَ اليَ  مُ دِ خْ تَ سْ يَ 

 ى !رَ سْ يُ الْ  دُ اليَ  وَ ى ىُ ذَ الَ  رُ اشِ بَ ي يُـ الذِ  ن  كِ , لَ 
 رُ ادِ بَ يُـ  لْ بَ  , اءَ قَ البَـ  يلُ طِ  يُ اَل فَ  وِ تِ اجَ حَ  اءِ ضَ ن قَ ى مِ هَ تَـ  انْـ َّت مَ  وُ ن  أَ  :َأ ي ضاَ َابَإآلدَ نَامَإوَ 
 ان !كَ مَ الْ  كَ لِ ن ذَ وج مِ رُ الُْ  , ُث   هِ يِْ غَ بِ  ارِ مَ جْ تِ السْ و بِ أَ  اءِ مَ الْ بِ  اءِ جَ نْ تَـ السْ بِ 

 ةَ يحَ حِ الا   ةَ ي  فِ يْ كَ وا الْ رُ كَ ذَ  دْ قَ  َرمِحَُهُم اللُ  ءَ امَ لَ عُ الْ  ن  أَ  ونَ مَ لَإسَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ وا مُ لَ واعْ 
َمةُ  دْ قَ فَـ  , ارِ مَ جْ تِ والسْ  اءِ جَ نْ تِ السْ لِ   عِ بِ رْ مُ الْ  ضِ وْ الر   ابِ تَ  كِ ِف  البَـُهُوِت  َرمِحَُو اللُ  قَاَل الَعال 
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 ل  ِِ  وُ يلُ زِ يُ  ل رٌ ثَـ أَ  ىقَ بْـ يَـ  نْ أَ  : وَ ىُ وَ  أَ زَ جْ أَ  ارِ مَ جْ تِ السْ  ِف  اءُ قَ نْـ الِ  لَ اَ حَ  امَ  فَ يْ كَ ]َو :
 [انَ كَ  امَ كَ  ل  حَ مَ الْ  دُ وْ عَ  : اءِ مَ الْ بِ وَ ,  اءُ مَ الْ 
 وُ تُ وفَـ شُ نُ   ودَ عُ  تَـ حّت   جِ اِر الَْ  انَ كَ مَ  لُ سِ غْ يَـ فَـ  اءِ مَ الْ ى بِ جَ نْ تَـ ا اسْ ذَ ِِ  وُ ن   : أَ َن عْ مَ الْ وَ 

ََ , مِ  ةُ قَ ابِ الس   ٍ عَ مُ  دٍ دَ عَ بِ  يدٍ دِ تَْ  ْيِ ن   ! ِمَن الَغَساَلت ي 
 هُ اءَ ا جَ ذَ إِ , فَ  اً اص  خَ  اً سَ مَ لْ مَ  انِ سَ نْ الِ  مِ سْ جِ  نْ مِ  انٍ كَ مَ  ل  كُ لِ  ن  أَ  :َكَ لإَذَ َيحَ ضَإوَ ت  َوَ 

ََ أَ  لٍ وْ ن بَـ مِ  جُ اِر الَْ   دَ نْ ا عِ نَ هُ فَـ  -َأَعز  اللُ الَْميَع  – ةً وجَ زُ لُ  يوِ فِ  ثَ دَ حْ أَ  , طٍ ائِ و 
,  ةُ قَ ابِ الس   وُ تُ وفَـ شُ نُ  ودَ عُ تَـ وَ ,  ةُ وجَ زُ ل  ال كَ لَ تِ  بَ ىَ ذْ  تَ حّت   حل  مَ لْ ا لُ سِ غْ يَـ  اءِ جَ نْ تَـ السْ 

ي الذِ  اءُ مَ ا الْ هَ ثُـ دِ يُْ  ةَ وبَ طُ الر   ن  , لَ  ةِ وبَ طُ الر   سَ يْ لَ وَ  الَاِدثَةِ  ةِ وجَ زُ الل   ابُ ىَ ذَ  ادُ رَ مُ الْ وَ 
 ! وِ ي بِ جِ نْ تَـ سْ يَ 
 يَ قِ نْ يُـ  نْ أَ  طِ رْ شَ بِ  ل  قَ ى الَ لَ عَ  اتٍ حَ سَ مَ  الثَ ثَ  حَ سَ يَْ  نْ أَ  وُ تُ ي  فِ يْ كَ فَ :  ارَ مَ جَ تَإاالسَ َامَ أ َوَ 
أَْو اْلِمْنِديُل أَْو َما  رُ جَ الَْ  عَ جِ رْ يَـ  نْ أَ  وَ ىُ :  اءُ قَ اِلنْـ  ةِ المَ عَ  ِف  اءُ مَ لَ عُ الْ  الَ ! قَ  حل  مَ الْ 

 ! ولٍ لُ بْـ مَ  رَ يْـ ََ  اً سَ ابِ يَ  َأْشبَـَهوُ 
 ! اءمُ الْ  ل  ِِ  وُ يلُ زِ يُ  ل رٌ ثَـ أَ  ىقَ بْـ يَـ  َوِبَعَبارٍِة ُأْخَرى : َأنْ 

  ! رَ هُ طْ  يَ حّت   ةً سَ امِ خَ وَ  ةً عَ ابِ رَ  ادَ زَ  اتٍ حَ سَ مَ  الثِ ثَ بِ  قِ نْ يُـ  لَْ  نْ إِ فَ 
 . رٍ تْ ى وِ لَ عَ  ارِ مَ جْ تِ السْ  عُ طْ قَ  ةِ ن  ن الس  مِ وَ 
 سيئي : ْيِ كَ لَ سْ مَ  نْ مِ  رُ ذَ ا الَْ نَ ىُ  بُ يَِ وَ :ََةَ وَ خَ اَالَإهَ ي َ أَ 

 , ةِ ارَ هَ الط   ةِ ح  صِ  مِ دَ ىل عَ ي ِِ دِ ؤَ ا يُـ ذَ ىَ , وَ  ثِ دَ ن الَْ مِ  رِ ه  طَ  الت  ِف  نُ اوُ هَ التـ   : ل  و  الَ 
 ! الةِ الا   النِ طْ بُ  اِل الت  بِ وَ 
 ِف  انُ سَ نْ الِ  يَ قِ ا بَ ّب َ رُ ! وَ  ةِ سَ وَ سْ  الوَ ىَل ِِ  يَ ضِ فْ  يُـ حّت   اءِ قَ نْـ  الِ ِف  دُ د  شَ  : الت  اّن الث  وَ 

ََ ذَ ىَ , وَ  رِ ه  طَ الت   ةِ ج  ِبُ  ةً يلَ وِ طَ  ةً د  مُ  امِ م  الَْ   ! طٌ لَ ا 
ن ا مِ هَ اعِ وَ نْـ أَ بِ  ةِ ارَ هَ الط   ابِ  بَ ِف  انِ سَ نْ الِ بِ  أُ دَ بْ , يَـ َيرَ طَإخَ َاءَ دَ َةَ وَ خَ اَالَإهَ ي َ أ ََةَ سَ وَ سَ وَ الوَ 

 اللِ  اتِ  ذَ ِف  وكِ كُ الش  بِ  يهِ تَ نْ يَـ وَ ,  القِ الط   ُث  ,  الةِ الا  بِ  ر  يَُ  ُث   , وءِ ضُ الوُ وَ  اءِ جَ نْ تِ السْ 
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 مُ دَ عَ وَ  وُ عَ مَ  الِ سَ تِْ السْ  مُ دَ عَ وَ  ةِ ايَ دَ ن البِ مِ  وُ عُ طْ قَ وَ  وُ نْ مِ  رُ ذَ الَْ  بُ اجِ الوَ فَ  !!! ل  جَ وَ  ز  عَ 
 ! وولُ قُ ا يَـ مَ لِ  ةِ ابَ جَ تِ السْ 

َُ  ولُ قُ يَـ   ُث  َن مْ اليُ  وِ لِ جْ رِ بِ  امِ م  ن الَ مِ  جَ رُ يَْ  نْ أَ  :َةَإاجَ الحَ َاءَإضَ قَ َابَإنَآدَ مَإوَ  !  كَ انَ رَ فْ : 
َْ  م  هُ : الل   اهُ نَ عْ مَ وَ   ! ِب نْ ذَ  رْ فِ ا
 ِت أْ يَ وَ  انِ يَ نْـ  البُـ ِف  وُ تَ اجَ ى حَ ضَ قَ  نْ مَ لِ  ابِ ن اآلدَ مِ  رَ س  يَ ا تَـ ا مَ ذَ : ىَ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ يـ  أَ 
 قُ ف  وَ مُ الْ  , واللُ  انِ نيَ بُ ال جَ اِر خَ  ةِ اجَ الَ  اءِ ضَ قَ  ابُ آدَ  ةِ يَ انِ الث   ةِ بَ طْ  الُ ِف  اللِ  نِ ذْ إِ بِ 

 د !م  ا مَُ نَ يـ  بِ ى نَ لَ عَ  َوَسل مَ  ى اللُ ل  صَ ي وَ ادِ واَلَ 
 

 الطبة الثانية
 المُ والس   الةُ الا  , وَ  يوِ فِ  اً كَ اَر بَ مُ  اً بَ ي  طَ  اً يَ ثِ كَ   اً دَ محَْ  للِ  دُ مْ الَْ ,  يَ مِ الَ العَ  ب  رَ  للِ  دُ مْ الَْ 
م هُ عَ بِ تَ  نْ ى مَ لَ عَ , وَ  وِ اتِ نَ بَـ وَ  وِ اتِ جَ وْ زَ وَ  وِ ابِ حَ صْ أَ وَ   وِ ى آلِ لَ عَ وَ  ِب  نَ  ْيِ خَ وَ  ولٍ سُ ي رَ كَ ْز ى أَ لَ عَ 
 ! وِ ائِ قَ لِ  مِ وْ  يَـ ىَل ِِ  انٍ سَ حْ إِ بِ 
 :  دُ عْ ا بَـ م  أَ 
ا ّبَِ  اْلُمْسِلِمَي اليَـْومَ  ضُ عْ بَـ  رَ هَ بَـ نْ يَـ  نْ أَ  ِصْدقاً  َن اْلُمْؤِسِف َحقاً َوِمَن اْلُمْقِلقِ مَ  وُ ن  إِ فَ 
 رِ اىِ  الظ  ِف  مانِ دَ بْ أَ  ةِ افَ ظَ ا نَ ّب  رُ , وَ  ةِ ي  عيشِ مَ م الْ اتِ يَ حَ  ونِ ؤُ شُ لِ  يمِ ظِ نْ التـ   نْ مِ  بِ رْ غَ الْ  دَ نْ عِ 
ا ّب َ رُ , وُ  رِ ج  ضَ الت  وَ  م  الذ  بِ  المِ سْ ى الِ لَ عَ  لءِ ؤُ ىَ  ادَ عَ  م , ُث  هِ نِ اكِ مَ أَ م وَ نِِ دُ مُ لِ  يبِ تِ رْ التـ  وَ  ,
 . صِ قْ النـ  بِ  ةَ يعَ رِ الش   ُمواهَ اتـ  
 ي  قِ الر  وَ  مِ د  قَ ن التـ  مِ  ونُ كُ ا يَ مَ  لِ مَ كْ أَ بِ  تْ اءَ ا جَ نَ تَـ يعَ رِ شَ  ن  أَ  يُ اكِ سَ مَ الْ  لءِ ؤُ ىَ  فَ رَ ا عَ مَ وَ 
 ْيَ بَـ  ةِ القَ العِ بِ  وْ  , أَ اىَل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ ا تَـ نَ بـ  رَ  عَ مَ  ةِ القَ العِ بِ  قُ ل  عَ تَـ ا يَـ يمَ فِ  , عِ مَ تَ جْ مُ الْ وَ  دِ رْ الفَ بِ 
 . ةِ ي  اتِ الذ   وِ اتِ يَ  حَ ِف  صِ خْ الش   ةِ يَ بِ رْ تَـ بِ  وْ , أَ  عِ مَ تَ جْ مُ الْ  ادِ رَ فْـ أَ 
 نْ أَ  ي  رِ لََ  وُ تَ اجَ حَ  انُ سَ نْ ي الِ ضِ قْ يَـ  فَ يْ كَ ي َو ل  خَ الت   ابَ  آدَ حّت   لََنا عَ رَ شَ  يناً دِ  ن  ِِ وَ 
 !  ونَ مُ لَ عْ ل يَـ  يَ قِ افِ نَ مُ الْ  ن  كِ لَ وَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  اةِ يَ حَ  ونِ ؤُ شُ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  قَ وْ فَـ  وَ ا ىُ مَ  مَ ظ  نَ يُـ 
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خَ  ة َفإيَاللإَ:أ ي  ه اَالإ  دْ قَ  ةَ ن  َِِذا َكاَن اِلْنَساُن يـَْقِضي َحاَجَتُو ِف الَفَضاِء فَِإن  الس   و 
 :  الِ الَ  هِ ذِ  ىَ ُتْشرَُع ِف  آَدابٍ  ةِ د  ى عِ لَ عَ  تْ ل  دَ 

َها  ةِ ي  قِ بَ  رُ تْـ ا سَ م  أَ وَ  ةِ رَ وْ عَ الْ  رُ تْـ سَ  بُ اجِ الوَ َأْن يـَْبَتِعَد ِمن الن اِس َوَيْسَتِتَ ِمنـُْهم , وَ  : َفْمنـْ
ا نَ ىُ  الُ بَ قْ تِ لسْ , وا مَ د  قَ ا تَـ مَ ا كَ ىَ رَ بِ دْ تَ سْ ل يَ وَ  ةَ لَ بْـ قِ الْ  لَ بِ قْ تَـ سْ ل يَ  , ُث   لُ ضَ فْ و أَ هُ فَـ  نِ دَ بَ الْ 
َأن  الن ِب  َصل ى الل ُو َرِضَي اللُ َعْنو  َأِب أَي وَب اْلَْنَاارِي   ِديثِ لَِ  , مٌ ر  مَُ  ارُ بَ دْ تِ و السْ أَ 

َلَة َوَل َتْسَتْدِبُروَىا َولَ )َعَلْيِو َوَسل َم قَاَل  ( ِكْن َشر ُقواَِِذا أَتـَْيُتْم اْلَغاِئَط َفاَل َتْستَـْقِبُلوا اْلِقبـْ
ِْْ ِف  فَ ل  كَ تَ يَـ  نْ لَ  وُ ن  لَ وَ  متفق عليو  َ! ق  ا شَ ّب َ رُ فَـ  انِ يَ نْـ بُـ الْ  سِ كْ عَ بِ  ةِ لَ بْـ قِ الْ  نْ عَ  افِ رَ  ال

,  وِ يْ لَ عَ  لِ وْ بَـ الْ  اذُ ذَ رَ  رَ ايَـ طَ تَ يَـ  ال  ئَ لِ  , لِ مْ الر  كَ  اً وَ خْ رَ  اً انَ كَ مَ  وِ لِ وْ بَـ ى لِ ر  حَ تَ يَـ  نْ أَ  بُ حَ تَ سْ يُ وَ 
 ! كَ لِ ذَ  وَ بَ شْ ا أَ مَ  وْ أَ  رٍ جَ ِبَ  وُ نَ يـ  لَ  اً يَ اسِ قَ  انُ كَ مَ الْ  انَ كَ   نْ إِ فَ 
 ضِ رْ  الَ  ِف الِِت  وقِ قُ الش   وْ أَ  ورِ حُ  الُ ِف  ولَ بُ يَـ  نْ أَ  نْ عَ  يِ هْ ى النـ  لَ عَ  ةُ ن  الس   تْ ل  دَ  دْ قَ وَ 
 وْ أَ  وُ تْ ذَ آَ فَ  تْ جَ رَ ا خَ ّب َ رُ فَـ  ابٌ وَ ا دَ يهَ فِ  ونُ كُ ا يَ ّب َ رُ  وُ ن  , لَ  ةً ادَ عَ  ارِ طَ مْ الَ  دَ عْ بَـ  ونُ كُ تَ وَ 
 دْ م قَ هِ يْ لَ ا عَ ىَ دَ سَ فْ ا أَ ذَ إِ فَ  ن  جِ للِ  نَ اكَ سَ مَ  ورُ حُ و الُْ أَ  وقُ قُ الش   َىِذهِ  ونُ كُ تَ  أَوْ ,  وُ تْ افَـ خَ أَ 
 ! اعَ طَ تَ ا اسْ مَ  ر  ى الش  ق  وَ تَـ يَـ  نْ ي أَ غِ بَ نْ يَـ  لُ اقِ عَ الْ  انُ سَ نْ الِ , وَ  وُ ونَ ذُ ؤْ يُـ 
 ابِ رَ التـ  بِ  ارِ مَ جْ تِ السْ  ونُ كُ يَ , وَ  رُ مِ جْ تَ سْ يَ  وُ ن  إِ فَ  وِ تِ اجَ حَ  اءِ ضَ ن قَ مِ  ءُ رْ مَ ى الْ هَ تَـ ا انْـ ذَ ِِ  ُث  
 حَ سَ يَْ  نْ ن أَ مِ  د  لبُ , وَ  كَ لِ ذَ  وَ بَ شْ ا أَ مَ  وْ أَ  بِ شَ الَْ  وْ أَ  ارِ جَ حْ الَ  وْ أَ  يلِ ادِ نَ مَ و الْ أَ 
 عَ جِ رْ  يَـ حّت   ادَ زَ  رْ هُ طْ يَ  لَْ  نْ إِ ى فَ قَ نْـ  يَـ ّت  حَ ,  ل  قَ ى الَ لَ عَ  اتٍ حَ سَ مَ  الثَ ثَ  انَ كَ مَ الْ 

 ! ولٍ لُ بَـ مَ  رَ يْـ ََ  وِ بِ  رُ مِ جْ تَ سْ ي يَ الذِ  ءُ يْ الش  
 وْ أَ  يَ ي  مِ اآلدَ  امِ عَ طَ و بِ أَ  مِ لْ عِ الْ  بِ تُ كُ   اقِ رَ وْ أَ كَ , ةِ مَ رَ تَـ حْ مُ الْ  اءِ يَ شْ الَ بِ  ارُ مَ جْ تِ السْ  مُ رُ يَْ وَ 
 امَ ظَ عِ  تْ َأَكانَ  اءٌ وَ سَ  امِ ظَ العِ بِ  ارُ مَ جْ تِ السْ  مُ رُ ا يَْ مَ ا , كَ هَ اثِ وَ رْ أَ  وْ أَ  اتِ انَ وَ يَـ الَْ  امِ عَ طَ 
  اةٍ ك  ذَ مُ  اتٍ وانَ يَ حَ  امِ ظَ عِ  وْ أَ  ةٍ تَ ي  مَ  اتٍ انَ وَ يَـ حَ 
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ََ ِف  وُ تَ اجَ ى حَ ضَ ا قَ ذَ ِِ  وجِ رُ الُْ وَ  ولِ خُ الد   رَ كْ ذِ  ولُ قُ  يَـ َّت مَ فَ  :َلَ ائَإقَ َالَ قَ َنَ إَإفَإ  ْيِ  
 يوِ ي فِ ضِ قْ يَـ سَ ي الذِ  انَ كَ مَ الْ  دَ جَ ا وَ ذَ ِِ  كَ لِ ذَ  ولُ قُ يَـ  وُ ن  : أَ  ابُ وَ الَْ ؟ فَ  انِ يَ نْـ بُـ لْ ا

َُ  وجِ رُ الُْ  رَ كْ ذِ  الَ قَ  انَ كَ مَ الْ  قَ ارَ فَ وَ  امَ ا قَ ذَ إِ , فَ  وسِ لُ جُ للْ  أَ ي  هَ تَـ وَ  وُ تَ اجَ حَ   ! كَ انَ رَ فْ : 
ا وىَ مُ تُ فْـ رَ عَ ا وَ وىُ مُ تُ عْ سَِ  دْ قَ  ةٌ ي  دِ م  مَُ  نٌ نَ سُ وَ  ةٌ ي  وِ بَ نَـ  ابٌ آدَ  هِ ذِ : ىَ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ يـ  أَ 
 يْ كَ ا , لِ نَ عْ طَ أَ ا وَ نَ عْ وا سَِ ولُ قُ وَ  وُ نَ سَ حْ أَ  ونَ عُ بِ ت  يَ فَـ  لَ وْ قَ الْ  ونَ عُ مْ تَ سْ يَ  ينَ ن الذِ وا مِ ونَ كُ فَ 
 ! لَ مَ عَ وا الْ نُ قِ تْ تُـ وَ  مَ لْ عِ وا الْ الُ نَ تَـ 
 وِ يْ لِ ى عَ ل  صَ  نْ مَ , فَ  اللُ  كَ لِ ذَ بِ  مْ كُ َر مَ ا أَ مَ , كَ  اللِ  ولِ سُ ى رَ لَ وا عَ مُ ل  سَ وا وَ ل  صَ  ُث  
ى لَ عَ  كْ ارِ بَ وَ  دْ زِ وَ  مْ ل  سَ وَ  ل  صَ  م  هُ ! الل   اً رَ شْ ا عَ بَِ  وِ يْ لِ عَ  ى اللُ ل  صَ  ةً دَ احِ وَ  الةً صَ 
 م  هُ , الل   اً نَ اطِ بَ وَ  اً رَ اىِ ظَ  وُ اعَ بَ اتـ  وَ  وُ تَ ب  ا مََ نَ قْـ زُ ارْ  مَ هُ , الل   دٍ م  مَُ  كَ ولِ سُ رَ وَ  كَ دِ بْ عَ 

ََْ  وِ ضِ وْ حَ  نْ ا مِ نَ قِ سْ أَ وَ  وِ تِ اعَ فَ  شَ ا ِف نَ لْ خِ دْ أَ وَ  وِ تِ رَ مْ  زُ ا ِف نَ رْ شُ احْ   اتِ ن   جَ ِف  وِ ا بِ نَ عْ وا
 ! يَ مِ الَ عَ الْ  ب  رَ  للِ  دُ مْ الَْ , وَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  يعِ ََِ ا وَ ينَ الِ ىَ أَ ا وَ ينَ دِ الِ وَ وَ  يمِ عِ الن  
 


